Läkarupprop för
FN:s kärnvapenkonvention
Som läkare är det vår uppgift att försvara mänskligt liv genom att förebygga sjukdom samt vårda och värna
de sjuka. Ett kärnvapenkrig vore den yttersta humanitära och miljömässiga katastrofen. Både den omedelbara och långsiktiga påverkan på mänskligt liv och hälsa skulle bli av ojämförlig omfattning och hota vår
civilisations själva överlevnad. De medicinska åtgärderna som skulle finnas tillgängliga vid ett kärnvapenkrig vore ytterst begränsade. Den enda boten mot kärnvapenkrigets fasor är preventivt arbete, som innebär
ett totalt avskaffande av dessa massförstörelsevapen.1,2 3
Den 7 juli 2017 röstade 122 stater, däribland Sverige, för att anta avtalet som förbjuder kärnvapen. På samma sätt har kemiska och biologiska vapen tidigare förbjudits. Förbudet innebär att det inte blir tillåtet att
utveckla, använda, prova, utplacera, ta emot och hota med kärnvapen eller understödja andra länders kärnvapenprogram. För att förbudet ska träda i kraft krävs att 50 stater ratificerar avtalet. Den 20 september 2017
öppnade avtalet för underskrifter. I Sverige är det riksdagen som ratificerar avtalet.4
Det finns idag cirka 15.000 kärnvapen i världen. Av dessa står nästan 1.800 i beredskap för omedelbar avfyrning mot städer och civilbefolkning. Över tjugo år efter kalla krigets slut utgör ett kärnvapenkrig alltjämt ett
verkligt och allvarligt hot mot mänskligheten.5
Läkare har vittnat om kärnvapens konsekvenser alltsedan atombomberna över Hiroshima och Nagasaki. År
1981 bildades International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) och fyra år senare tilldelades organisationen Nobels fredspris. Dess svenska förening, Svenska Läkare mot Kärnvapen, bildades
redan 1981 efter ett upprop i Läkartidningen av ordförandena för Svenska Läkarförbundet, Svenska Läkaresällskapet och ett stort antal professorer vid landets medicinska fakulteter.6,7
Det humanitära perspektivet på användningen av kärnvapen har det senaste decenniet förändrat debatten om
kärnvapen till att handla om global kollektiv mänsklig säkerhet. Detta har öppnat för den förbudsprocess
som drivits av kärnvapenfria länderna i nära samarbete med civilsamhället. International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) initierades av IPPNW år 2007 och har koordinerat över 500 organisationer i
över 100 länder (december 2017) för att nå målet om ett kärnvapenförbud. I Sverige har Svenska Läkare mot
Kärnvapen varit drivande i denna kampanj och i december 2017 fick kampanjen ta emot Nobels fredspris för
insatserna för ett kärnvapenförbud.
Tillsammans med World Medical Association8, International Physicians for the Prevention of Nuclear War9 och andra humanitära organisationer10 uppmanar vi den svenska regeringen och riksdagen
att skyndsamt underteckna och ratificera FN-avtalet som förbjuder kärnvapen, så att det kan träda i
kraft och implementeras.

Skriv under på www.slmk.org/upprop!

Om Läkare mot Kärnvapen
Svenska Läkare mot Kärnvapens syfte är att sprida kunskap om kärnvapnens medicinska effekter samt att
genom vetenskaplig forskning bidra till denna kunskap. Vi arbetar aktivt genom opinionsbildning och påverkansarbete både i nationella och internationella fora. Målet är att stärka opinionen mot kärnvapen, så att
kärnvapenkrig förhindras.
Sedan föreningen grundades 1981 har tusentals läkare varit engagerade i föreningen och idag är vi en av
Sveriges största fredsorganisationer. Svenska Läkare mot Kärnvapen är också en av de organisationer som
sitter i styrgruppen för den internationella kampanjen för att förbjuda kärnvapen, ICAN.
Du är varmt välkommen att göra oss sällskap! Mer information om oss och vad vi gör hittar du på vår
hemsida, www.slmk.org.
Andreas Tolf, ordförande
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Skriv under Läkaruppropet
Uppropet kommer att överlämnas till regeringen i samband med att utredningen om svenskt
tillträde till kärnvapenförbudskonventionen redovisas, vilket sker senast den 31 oktober 2018.
Namnen kommer att publiceras på slmk.org och tas bort efter att uppropet är inlämnat.
Förnamn*
Efternamn*
Önskad titel på uppropet. (Gärna yrkestitel, sjukhus, ort, ev. akademisk titel och om
du representerar en förening.)*

E-postadress*

* Obligatoriska uppgifter
Jag vill gärna bli medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen!
Läkare 290 kr/år
Läkarstudent 100 kr/år
Som välkomstgåva vill jag gärna ha en mugg med föreningens och ICAN:s logotyp.

Postadress vid ansökan om medlemskap

Fyll i formuläret på hemsidan, www.slmk.org/upprop eller skriv ut denna talong och posta till Svenska
Läkare mot Kärnvapen, Norrtullsgatan 45, 113 45 Stockholm. Vi granskar uppgifterna innan vi publicerar
dem på vår hemsida. Uppropet kommer att överlämnas till regeringen i samband med att utredningen om ett
svenskt tillträde till kärnvapenförbudskonventionen redovisas, vilket sker senast den 31 oktober 2018. Därefter tas namnen på sidan bort. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till info@slmk.org.
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